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VÝZVA  
K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA CELOROČNÍ ČINNOST  

Z PROGRAMU „PODPORA CELOROČNÍ ČINNOSTI“ 

VYHLÁŠENÁ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA ŠUMPERKA 

 
 

I. Základní ustanovení 

1. Podpora činnosti právnických osob, které mají ve své náplni práci s dětmi nebo se zdravotně-sociální oblasti, 

ze strany města Šumperka je v souladu s těmito zákony: 

         

• zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Spolufinancování vybraných projektů je odvislé od výše schválených peněžních prostředků pro tuto oblast 

v rámci rozpočtu města Šumperka na rok 2022. 

 

3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. O poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán města Šumperka; proti 

tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.          

II. Účel dotačního programu 

Účelem dotačního programu je poskytnutí dotace na spolufinancování neinvestičních nákladů spojených s činností 

organizací, které pracují s dětmi nebo ve zdravotně-sociální oblasti.  

III. Důvody podpory stanoveného účelu 

• Podpora činnosti právnických osob, které mají ve své náplni práci s dětmi nebo ve zdravotně-sociální oblasti.        

IV. Výše celkové částky určené na dotační program 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu je 1,54 mil. Kč (částka může být změněna 

v souvislosti se schváleným rozpočtem pro rok 2022).  

V. Okruh žadatelů a maximální výše dotace   

A. Právnická osoba, která má ve své náplni práci s dětmi nebo působí ve zdravotně-sociální oblasti  

ve městě Šumperku, 

 

o maximální výše dotace, kterou je možno poskytnout v rámci jedné dotace na celoroční činnost 

jednomu žadateli je 60 tis. Kč.     

                                          

B. Právnická osoba, která má ve své náplni systematickou a pravidelnou přípravu dětí (s počtem 100 

registrovaných dětí a více ve věku do 18 let) na sportovní činnost ve městě Šumperku, 

o maximální výše dotace, kterou je možno poskytnout v rámci jedné dotace na celoroční činnost 

jednomu žadateli je 500 tis. Kč.                   

VI.  Termíny pro podávání a vyhodnocení žádostí 

• Žádosti mohou být podávány po vyhlášení dotačního programu a stanovení termínu podávání žádostí.  

• Dotační program bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města Šumperka 

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/dotacni-programy.html. 

• Žádosti se podávají v písemné podobě, včetně příloh, ve formátu A4, nesešité, na podatelně Městského úřadu 

Šumperk. Žadatel může žádost zaslat i elektronicky se zaručeným podpisem. Podrobnosti příjímání jsou 

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/dotacni-programy.html
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zveřejněny na webových stránkách města Šumperka https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-

urad/zakladni-informace/. 

• Termín pro ukončení podávání žádostí je považován za splněný, pokud budou žádosti doručeny  

na podatelnu nejpozději v den a hodinu uzávěrky přijímání žádostí. 

 

Vyhlášení dotačního programu      13.12.2021 

Termín zahájení podávání žádostí     24.01.2022 od   8:00 hodin 

Termín ukončení podávání žádostí      07.02.2022 do 12:00 hodin 

Vyhodnocení žádostí komisí pro dotace z rozpočtu města do    21.03.2022   

Projednání v Radě města Šumperka      31.03.2022   

Projednání v Zastupitelstvu města Šumperka     21.04.2022   

Poskytnutí dotace, uzavření smlouvy     v dohodnutém termínu  

 

• O výsledcích dotačního řízení budou žadatelé vyrozuměni do 30 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu města 

Šumperka. 

• Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Šumperka 

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/dotacni-programy.html. 

VII. Kritéria pro hodnocení žádostí               

Žádosti budou posuzovány dle kritérií (formálních a specifických): 

• formální kritéria – úplná originální žádost se všemi povinnými přílohami podaná v termínu pro podávání 

žádostí, žádost odpovídá cílům vyhlášeného programu, dodržování podmínek poskytnutých dotací (pokud je 

příjemce od poskytovatele čerpal v předchozích obdobích), 

• specifická kritéria – dosavadní činnost žadatele, přiměřenost požadované výše dotace a účelnost využití, 

včetně dodržení požadavku na maximální možnou výši dotace pro daný okruh žadatelů, reálný a průhledný 

rozpočet, struktura členské základny žadatele, zejména počet registrovaných dětí do 18 let, personální 

zajištění práce s dětmi, přínos organizace pro život ve městě Šumperku, zajištění vícezdrojového financování.  

VIII. Podmínky pro poskytnutí dotace 

Dotace je poskytována na základě příslušných podmínek, které vymezují další použití dotace.            

IX.  Závěrečná ustanovení                  

Tento dotační program vyhlásilo Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání konaném dne 04.11.2021 

usnesením č. 813/21. 

Součástí Programu jsou následující přílohy: 

• Informace o zpracování osobních údajů 

• Podmínky pro poskytování dotací na celoroční činnost  

• tiskopis Žádost o poskytnutí dotace   

• tiskopis Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele 

• tiskopis Finanční vypořádání dotace 

 

https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/
https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/
https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/dotacni-programy.html

